
 

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ  

 

ПРОТОКОЛ № 26 

от заседание проведено на 08.07.2021 година 

 

 

1. Управителният съвет обсъди протокол №8 от 01.07.2021 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец май 2021 година на излъчения 

филм „В търсене на Полихрон“ от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на 

дирекция „Новини и актуални предавания“. 

2. Управителният съвет обсъди протокол №9 от 01.07.2021 година на Бюджетната 

комисия по филмопроизводство и приема отчета за месец юни 2021 година на излъчения 

филм „Орисията Македония“ от рубриката „В кадър“, вътрешно филмопроизводство на 

дирекция „Новини и актуални предавания“. 

3. Управителният съвет обсъди писмо от „Ди Ен Кей Медия Груп“ ООД за 

отстъпване право за излъчване на три броя заснети концерти от фестивала „Пирин фолк”, 

който ще се проведе на 27, 28 и 29 август 2021 година в град Сандански и становище от 

и.д.Директора на дирекция „Програмно съдържание“, и.д.Директора на дирекция „Спорт“, 

и.д.Главния координатор на Координационен център, Директора на дирекция „Търговска 

дейност и комуникации” и Директора на дирекция „Правна”, и дава съгласие за сключване 

на договор. 

4. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Маркетинг и 

стратегическо развитие“ за извършване на проучване на възможностите за подмяна на 

визията на рекламни табели и изграждане на фасадно осветление на покрива на сградата 

на ул. „Сан Стефано“ №29 и проведени разговори и огледи на място с няколко фирми, 

производители на съоръжения за външна реклама, в това число изработка, доставка и 

монтаж на рекламни съоръжения, светещи надписи и декоративно фасадно осветление, 

Управителният съвет обсъди предложените варианти и оферти за извършване на 

посочените дейности и одобрява оферта от фирма „Медия дизайн“ ООД. 

5. Във връзка с предстоящото излъчване на приятелски и квалификационни срещи 

на младежкия национален отбор по футбол до 21 години в програмите на БНТ и докладна 

записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, Управителният 

съвет на основание чл. 7, ал. 1 от Общите условия за излъчване на търговски съобщения в 

програмите на БНТ одобрява цени и условия за продажба на търговски съобщения. 

 6. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Икономическа“ и 

Директора на дирекция „Правна“ за извършен анализ на вземанията и задълженията на 

БНТ към 30.06.2021 година и предложение за отписване на несъбираемите вземания и 

неуредени задължения по сключени договори, Управителният съвет приема мотивите за 

установена липса на правни и фактически способи за реално събиране на просрочените 

вземания и, дава съгласие да бъдат отписани от счетоводния баланс на БНТ на неуредени 

вземания и задължения. 

7. Във връзка с предложение от Ръководителя на Регионален телевизионен център в 

град Пловдив за необходимостта от поддържане на хигиената в големия брой помещения в 

двете сгради на телевизионния център и становище от Директора на дирекция 

„Икономическа“, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 4 от Закона за радиото и 

телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 6 от Правилника за организацията и дейността на УС на БНТ и 

с цел оптимизиране организацията на дейността в структурата и длъжностното щатно 

разписание на БНТ, дава съгласие за промяна в Допълнителното щатно разписание на 

длъжностите в БНТ по ПМС №66 от 1996 година, считано от 15.07.2021 година. 

8. Във връзка с изтичане на 31.07.2021 година на шестмесечния изпитателен срок от 

едногодишния трудов договор на Красимир Виденов Иванов на длъжност Началник на 



 

отдел, отдел „Търговска дейност“ в дирекция „Търговска дейност и комуникации“ и 

докладна записка от Директора на дирекция „Търговска дейност и комуникации“, 

Управителният съвет приема мотивите на директора и на основание чл. 62, т. 14 от Закона 

за радиото и телевизията, във връзка с чл. 7, ал. 7, т. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на УС и списъка на ръководните длъжности в БНТ утвърждава трудовият му 

договор да не бъде прекратен в изпитателния срок и да продължи действие. 

9. Във връзка с докладна записка от Директора на дирекция „Правна“ за 

утвърждаване на Вътрешни правила за съхранение и унищожаване на лични данни в 

изпълнение на изискванията на Общ регламент за защита на данните и Закона за защита на 

личните данни, Управителният съвет на основание чл. 62, т. 2 от Закона за радиото и 

телевизията и чл. 7, ал. 3, т. 9 от Правилника за организацията и дейността на УС, 

утвърждава Вътрешни правила за съхранение и унищожаване на лични данни. 

10. Решението по точката не е публично. 

11. Решението по точката не е публично. 


